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Revisorer 
Eva-Lena Rydelius och Roland Permén som ordinarie revisorer samt Lisbeth 

Oddmark som suppleant. 
 

Valberedning. 
Inger Wahlbom sammankallande, Roger Andersson ordinarie och Sten-Åke 

Petersson suppleant. 
 

Sammanträden. 
Årsmöte 19 augusti samt att styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. 
 

Medlemsantal:  
Medlemsantalet per den 31.12.2020 var 80 stycken, varav en är hedersmedlem.  
 

Ekonomi. 
Medlemsavgiften, 100 kr för enskild medlem och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 

år. Resultat- och balansräkning bifogas. 

 



    

 
 

 

Cirkelverksamheten och öppna träffar 

I föreningslokalen, Pråmvägen 7, Ekerö centrum 
 

Vi började den 11 februari och hann att träffas ett par gånger. 

 

Då fortsatte vi med boken Helgö Revisited av H Clarke och K Lamm. 

Inger Karlsson översätter från engelska och redogör för bokens innehåll,  

 
I mars slutade vi med cirkelträffarna p.g.a. covid 19 epidemin. 
 

 

  

Utflykter. 

Utflykterna till Helgö och till runriket i Täby blev inställda 

p.g.a. covid 19 epidemin.  

Däremot kunde vi genomföra ett besök till det nyöppnade Lovö museum 

beläget i det gamla sädesmagasinet. Museet är indelat i 3 avdelningar.  

Bottenplanet handlar om utgrävningarna på Lovö, som Bo Petré berättade 

om. Det var en fascinerande och välgjord utställning. Sthlm:s universitet 

har haft seminariegrävningar där i 30 år med Bo som grävledare. 

Avdelning 2 är Dyviks handelsträdgård, som drevs av familjen Karin och 

Jörgen Ek. En hel del foton från den aktiva tiden samt en del redskap som 

användes i trädgården finns att se där. 

Avdelning 3 är en utställning om FRA radioanstalten på Lovö och Operation 

Stella Polaris. Vi fick en visning av en mycket entusiastisk Pertti Hänninen. 

Operation Stella Polaris var en hemlig finländsk underrättelseoperation i 

samband med slutet av Fortsättningskriget Syftet var att flytta utrustning och 

känsligt underrättelsematerial från Finland till Sverige så att verksamheten 

skulle kunna fortsätta där. Den 22 september 1944 överflyttades en mycket 

stor del av den finländska signalspaningen till Sverige. Operation Stella 

Polaris kom att bli betydelsefull för uppbyggnaden av det svenska Försvarets 

radioanstalt (FRA). 

 

 

 

17 mars årsmöte i Pråmvägen 7 

Ekerö centrum. Inställt p.g.a. covid 19 epidemin.  

 
 

 

Nytt årsmöte hölls den 19 augusti på Skå Festplats 

utomhus men under tak. 

 
Alla tyckte det var lyckat. Kanske nästa årsmöte 2021 kan hållas där. 

Den gamla styrelsen blev omvald. 

 

 

https://www.bing.com/search?q=Finland%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=F%C3%B6rsvarets%20radioanstalt%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=F%C3%B6rsvarets%20radioanstalt%20wikipedia&form=WIKIRE


    

 

 

 

 

 

 

 

Föredrag 
 

18 februari. KRIGARGRAVEN SOM VAR EN KVINNAS 
 

Arkeolog Charlotte Hedenstierna Jonsson föreläste om den grav på 

Birka, som arkeologen Hjalmar Stolpe grävt ut och beskrivit som ett 

exempel på den ultimata vikingatida krigarens. Nya analyser visar att 

den gravlagda var en kvinna. Hur skall vi egentligen förstå graven efter 

en krigare som var en kvinna? 

Ett mycket välbesökt föredrag. 

 

 

 

 

Vård av fornlämningar och skyltar. 
Även i år röjde vi runt Törnby stenarna och runt runstenen i Solbacka 

Stenhamra. Dessa är fortfarande i gott skick. Vi röjde också kring Kvarsta 

skålgrops sten, Kungsberga runsten .samt kring alla blå skyltar. Ny skylt 

sattes upp vid Nyckelbygravfältet, till den nyupptäckta skålgropsstenen. 

En ny skylt sattes upp på Helgögravfältet husgrupp 2( vår gamla skylt 

som vi gjorde till huvudstadsåret 199?) Sedan rensade vi sly och tvättade 

verkstadshuset vid husgrupp 2. En ny skylt sattes upp vid skålgropshällen 

vid Horsbacka i Färentuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsidan 
Under året har Inger Karlsson kontinuerligt uppdaterat  

Fornminnessällskapet hemsida.  

https:// www.hembygd.se/fornminnessallskapet-pa-malaroarna 

 

 

 

 

Med tack för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen för Fornminnessällskapet på Mälaröarna. 2021-03-28 

 

 


